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HET IS WEER WILDSEIZOEN !
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ONZE CHEF HEEFT WEER MOOIE GERECHTEN OP DE KAART GEZET
VOORGERECHTEN
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VOORGERECHTEN

GEROOKTE EENDENBORST
met rodekoolsalade, gekonfijte appel en balsamicostroop

€ 8,75
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€ 8,75

BOSPADDENSTOELENSOEP
licht gebonden, geserveerd met smeuïge eendenrilette en toast .

€ 5,25
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HOOFDGERECHTEN

HOOFDGERECHTEN

GEROOSTERDE FAZANTFILET
met zuurkool, spek en Brabantse mosterdsaus

€ 17,75
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met zuurkool, spek en Brabantse mosterdsaus

€ 17,75

HERTENBIEFSTUK
met een puree van pastinaak en een wildjus met shi-take

€ 18,75
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€ 18,75

BIER-, WIJN- & SPIJSTIP:
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HERTOG JAN GRAND PRESTIGE 10 % alc € 4,75

HERTOG JAN GRAND PRESTIGE 10 % alc € 4,75

Grand Prestige is het kroonjuweel van brouwerij Hertog Jan. De keuze van de grondstoffen,
de smaak die de gist produceert maken dit bier heel bijzonder. De smaak is een wisselend
palet van geroosterde mout, een vleugje karamel, kruidig en volmondig en in de afdronk
proef je een aangename bitterheid met een tikje zoet. Hertog Jan Grand Prestige is één van
de weinige bieren die langer gerijpt kan worden.
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MERLOT LANGUEDOC-ROUSSILLON, Frankrijk € 4,75

MERLOT LANGUEDOC-ROUSSILLON, Frankrijk € 4,75

Voor reservering: 013 – 583 35 33 of www.anvers.nl/reserveren
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Karakteristieke Merlot. Vol en krachtig met veel fruit.
Een plezierige wijn met een lange afdronk.
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